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Vyvoz odpadu november 

Zo zasadania obecného zastupiteľstva 
 
1. Akciová ponuka spoločnosti  Kosit v zmene separácie/triedenia/ odpadu - Plastové nádoby namiesto plastových 
vriec  
Každá domácnosť by dostala 3 plastové nádoby/ žltá- plast, zelená- sklo, modrá- papier/. 
Domácnosť by zaplatila za celý balík nádob jednorázovo 45,50 Eur na 5 rokov. 
Obec by táto ponuka vyšla na 109 Eur s DPH  mesačne. 
2. Strelnica – prívod vody a žiadosť o predlženie zmluvy na prenájom 
OZ zatiaľ neuvažuje o predlžení nájmu  z dôvodu malej využiteľnosti jej priestorov občanmi obce Hodkovce a  vysokou 
dĺžkou viazanosti na ďalšie  obdobia. Bude sa uvažovať o výhodnejších ponukách a možnostiach prenájmu strelnice. OZ 
sa ďalej prikláňa  k trvalejšiemu riešeniu vody na strelnici  nakoľko dopĺňanie zásobníka na vodu , ktorý má obec 
strelnici zabezpečiť je nevýhodné.  
Strelnica platí obci Hodkovce nájomné 10 000  Eur  ročne. 
3.Optický internet – telekomunikácie  
Slovak Telekom chce vybudovať v obci Hodkovce telekomunikačnú optickú sieť. Hlavná vetva by bola v zemi a druhá 
by bola vo vzduchu.  
4.Sťažnosť občanov  
Voľný pohyb psov po obci- Obec túto situáciu rieši najprv písomným upozornením a potom finančnou pokutou. 
5.Rôzné  
Chodník 
Starosta informoval o vypracovanom  projekte na chodník v hodnote 86 000 Eur. Projekt zahŕňa vybúranie celého 
chodníka, osadenie nových obrubníkov, bezbariérovú zónu ku každému vchodu. Obec nie je vlastníkom ani dlhodobým 
prenajímateľom tohto chodníka. Chodník patrí do vlastníctva KSK, preto obec nemôže  na neho žiadať eurofondy. 
Starosta načrtol 3 možnosti riešenia daného problému: 
1. žiadosť do prenájmu na 10 rokov 
2. žiadosť do dlhodobého bezplatného prenájmu 
3. žiadosť na dobu určitú               
Pre obec sú tieto možnosti  momentálne nevýhodné. V prípade, že KSK nebude chcieť ani po dlhšom nátlaku spustiť 
opravu chodníka, ktorý je v havarijnom stave. Obec bude danú situáciu riešiť napísaním sťažnosti a petície s podpismi 
občanov obce.  
Kanál 
Obec podala žiadosť na výstavbu kanála v úseku od čísla domu 21 po č. d. 45  vo výške 200 000 Eur.  
Kultúrny dom  
Obec dostane od MAS Rudohorie 42 000 Eur na rekonštrukciu KD. Z týchto finančných prostriedkov sa urobí 
zateplenie vrchnej časti KD a kazetový strop, ďalej rekonštrukcia elektriny, sociálnych zariadení a kuchyne. Nakoľko 
náklady na podlahu boli odhadnuté až na 40 000 Eur, obec bude hľadať lacnejší spôsob jej rekonštrukcie. Práce sa začnú 
realizovať v priebehu februára 2020.  
Nelegálna skládka odpadu 
Obec túto situáciu vyriešila postúpením na políciu, ktorá to posunula na ŽP. 
Retardéry  
V celej obci bude osadených 5 retardérov.  

Za vydanie zodpovedá 
Juraj Kozel, tel. 0905/242 155. 

Email: kozelgeorge@hotmail.com 

-gv- 
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-preklad Jan Sera-      -gk- 

Poznáte históriu našej obce? 
  
 
 

 Obávam sa, že nie..... . 
Takto nejako sme začínali v roku 2000. A odvtedy sa nám 

podarilo zozbierať a preložiť ďalšie časti našej, už takmer 

600 ročnej obecnej histórie. 

Táto časť kroniky, ktorú budem postupne uverejňovať je v 

maďarčine a je z vojnového obdobia 1938-1945.   

Je ale čiastočné poškodená a boli z nej vytrhnuté niektoré 

strany. 

 
 
2. novembra 1938 sa po smutnom období v Maďarsku, otvorili srdcia 
Maďarov. Po 20-ich pochmúrnych rokoch utláčania sa mnohé oči naplnili slzami 
po dlho očakávanom oslobodení. 20 rokov čakal maďarský národ na nádej 
oslobodenia, ktorý konečne nastal na “hornej zemi“. Maďarský národ konečne 
opäť našiel svoj domov. Táto nádej utvrdzuje náš národ a posilňuje v tých 
najťažších chvíľach. 
 
10. novembra po odvolaní českej domobrany bola v Hodkovciach vystavená 
maďarská vlajka. 
 
 
 

V rýchlosti sa pripravovali ozdobné predmety symbolizujúce víťazstvo pre 
privítanie Maďarov. Bol to moment plný emócií, keď ľudia s očami plných sĺz 
vítali dlho nevídané maďarské vojsko. Vojakov maďarskej vlasti vítali ľudia 
s hlasnými zvolaniami. 
Po uvítaní bola v kostole omša za vďakyvzdanie. Celý kostol sa ozýval spevom 
a na konci omše maďarskou hymnou. 
29. októbra začal vznikať potenciál pre referendum a oslobodenie. Starosta 
Szalonna Mihály vztýčil maďarskú vlajku na 36m vysokú kartografickú vežu.  
6. novembra odchádzajúci českí vojaci vlajku  
z pomsty zvrhli. Odvážny starosta vlajku opäť vztýčil, no Česi si to všimli a novú 
vlajku zhodili. Dočasná vojenská vláda trvala od 6. novembra do 22. decembra.  
Hodkovské združenie si spoločne prialo obnovenie vyučovania v maďarskom 
jazyku. 
 

 

27. novembra pr išla sestra Lacó Ivus, maďarská učiteľka, ktorá bola 
jednohlasne zvolená a nahradila slovenskú učiteľku menom Kamila Duráková. 
Novozvolená učiteľka obsadila svoju pozíciu 1. decembra. 
8. decembra 1938 za pr ítomnosti starostu Šemše sa v Malej Ide udiala 
inaugurácia Hodkoviec a Šemše. 
28. decembra 1938 odišla zo školy učiteľka menom Ádámcsik Mária a  bola 
nahradená vedúcou učiteľkou Szigethy Szerena, ktorá začala vo funkcii pôsobiť 
od 1. januára. 
Počasie: málo jemného snehu 

  *prvá sloha maďarskej hymny 
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Mimoriadny  
misijný  
mesiac  

október 2019 

,,Ako mňa poslal Otec,  
aj ja posielam Vás"(Jn 20,21) 

Mimoriadný misijný mesiac október 2019 

Pokrstení a poslaní 

Logo predstavuje misijný kríž, ktorého päť tradičných farieb 

predstavuje päť kontinentov. Kríž víta svet a spája ľudí. 

V komunikácii v Cirkvi sme spojení s celým svetom so všetkými 

národmi. Kríž je znamením spoločenstva s Bohom a s ľuďmi. Je 

svetlý a plný farieb, pretože je znakom víťazstva a vzkriesenia. 

 

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať 

štyri rozmery: 

1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi 

prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a 

spoločnej modlitby; 

2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj 

nekanonizovaných mučeníkov; 

3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia 

pre misie; 

4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých podporovať v 

ohlasovaní evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť 

v najchudobnejších cirkvách. 
-gk- 
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Tombola 

...a zábava až do rána 
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Fotogaleria z Dňa našej obce  

 Pani Mária Olajošová pochádza 
z krásneho kraja Horného 
Zemplína, z oblasti učupenej v SV 
cípe Laboreckej vrchoviny. 
Spomienka na milovaný kraj je 
poznačená aj v jej piesňach, ktoré 
sú predovšetkým rusínskeho 
nárečia, ale po presťahovaní sa do 
oblasti Abova sa začala venovať aj 
abovským piesňam.  

 Koncom augusta sme si pripomenuli 

592. výročie prvej písomnej zmienky o 

našej obci.  

 Program bol bohatý, súťažne sa varil  

guľáš, mali sme ukážku ľudových 

remesiel, maľovalo sa na tvár a vystúpili 

aj tanečné a hudobné skupiny.  

Mária Olajošová  

-gk- 
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Tanečná skupina : 
,,JILORE- SRDIEČKA" , vystupuje na rôznych 
kultúrnych a spoločenských podujatiach. Má už za sebou 
niekoľko celoslovenských súťaží, kde pravidelne 
obsadzuje prvé priečky. Reprezentuje rómske tance v 
tradičných rómskych krojoch.  

Ženský spevácky zbor z Nováčan sa vyvinul zo speváckeho 
zboru Červená šatka pôsobiaceho pri ZŠ Malá Ida. Vo svojom 
repertoári má ľudové i duchovné piesne. Obec Nováčany 
reprezentuje na rôznych súťažiach speváckych zborov v našom 
regióne. Súbor sa venuje aj udržiavaniu ľudových tradícií - 
čepčenie neviest na svadbách.  

JILORE- SRDIEČKA 

JILORE- SRDIEČKA 

Ženský spevácky zbor z Nováčan  
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FS VINICA- repertoár tvoria myslavské piesne, ktorých vek presahuje úctyhodných 300 rokov 
tradičný myslavský ľudový kroj, ktorého vek sa odhaduje na 80 -100 rokov. Myslavský folklór 
predstavili na regionálnych súťažiach v kraji , ako aj na festivaloch vo Východnej či Rejdovej. 
No neostali iba na Slovensku svoj folklór predstavili aj na Ukrajine, v Rumunsku, Poľsku, 
Českej republike, v Číne a kanadskom Vancouveri, kde reprezentovali Slovensko. Získali 
významne ocenenia 1.miesto na košickej turni, 1. miesto v prezentácii zvykoslovných pásiem 
„Kudzeľná hiža", ,,Kriscini" „Čepini".  

Hudobné trio Muse Trio zo Sabinova účinkuje a venuje sa 
popovej , filmovej aj klasickej hudbe. Účinkovali na rôznych 
podujatiach, firemných akciách, kde sa okrem nich zúčastnili 
umelci ako Sima Martausová, No Name, Marián Čekovský 
Band, Michal Hudák a pod.  

Muse Trio  

Muse Trio  

FS VINICA 

FS VINICA 

FS VINICA 


